Zarządzenie Nr 109 /2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących herbu Miasta
Kalisza.

Na podstawie art.5a ust.1 oraz art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz §2, §5 i §6
uchwały Nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kalisza
(Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r. poz.3344) zarządza się, co następuje:
§1.
Postanawia się przeprowadzić z mieszkańcami miasta Kalisza konsultacje społeczne
dotyczące herbu Miasta Kalisza na niżej określonych warunkach:
1) konsultacje mają charakter ogólnomiejski i zostaną przeprowadzone w terminie
od 7 marca do 21 marca 2016r.
2) konsultacje społeczne polegać będą na wyborze jednego z trzech
zaproponowanych projektów herbu Miasta Kalisza opracowanych zgodnie
z zasadami heraldyki i weksylologii,
3) przygotowane projekty wyłożone zostaną do wglądu w Urzędzie Miejskim
w Kaliszu (Ratusz, Główny Rynek 20) oraz w Kancelarii Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego (Villa Calisia, Al.Wolności 4) od dnia 7 marca 2016r.
do 21 marca 2016r. Ponadto zostaną one podane do publicznej wiadomości na
oficjalnej stronie internetowej Miasta http://www.kalisz.pl oraz na stronie
przeznaczonej do konsultacji społecznych http://www.id.kalisz.pl,
4) w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Kalisza w celu ułatwienia
dokonania właściwego wyboru, zorganizowane zostanie otwarte spotkanie
z ekspertem, projektodawcą, na którym przedstawione zostaną przyjęte
założenia. Spotkanie odbędzie się 14 marca 2016r. o godz. 18:00 w Sali
Recepcyjnej Ratusza przy ul.Główny Rynek 20,
5) mieszkańcy Kalisza będą dokonywać wyboru herbu za pomocą ankiety
elektronicznej, zamieszczonej na stronie internetowej http://www.id.kalisz.pl,
6) w konsultacjach społecznych uczestniczyć mogą mieszkańcy Kalisza, którzy
mają ukończony 16 rok życia,
7) weryfikacja mieszkańców Kalisza nastąpi po podaniu numeru PESEL
i porównaniu z bazą ewidencyjną PESEL za pomocą szyfrowanego połączenia
HTTPS za pośrednictwem protokołu SSL.

§2.
O wynikach konsultacji Prezydent Miasta Kalisza poinformuje na oficjalnej stronie
internetowej Miasta w terminie 21 dni od dnia ich zakończenia.
§3.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Kancelaria
Rady Miejskiej.
§4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Kancelarii Rady Miejskiej.
§5.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Grzegorz Sapiński

